
 
 
 

 
OBEC TRNOVÁ 

Trnová čp.80  25210 p.Mníšek pod Brdy, IČO: 00640701 
                  

Email: obec@obectrnova.cz 
Tel: 734385845 

 
Zápis z 34. řádného zasedání zastupitelstva obce Trnová konaného dne 

24.9. 2018 od 19:00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Trnová č. p. 80 

 
Přítomní zastupitelé: Václav Jindřich,  Miroslav Nezbeda, Štefan Moravčík, 

Miroslav Vojtěchovský, Alexandr Kopeckij 
Omluveni : Jaroslav Mašek, Hynek Opolecký 

1. Zahájení 

Řádné zasedání zastupitelstva obce Trnová  bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce 
Štefanem Moravčíkem .Přítomno bylo 5 členů  zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

2. Zapisovatel a ověřovatelé 
Předsedající určil zapisovatelem zápisu pana  Václava Jindřicha a ověřovatele zápisu pány   
Miroslava Nezbedu a Miroslava Vojtěchovského. 
 
 3. Kontrola usnesení. 
 Předseda kontrolního výboru konstatoval, že všechna usnesení jsou splněna až na usnesení č. 
222/32 a 223/32, která vyžaduji delší čas a stále trvají.  

 4.Program : 

 1. Zahájení 

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 3. Kontrola usnesení 

 4. Schválení programu 

 5. Smlouva o poskytování služby – URBITECH (hlášení rozhlasu) 

 6.  Smlouva o zřízení věcného břemene na poz.č.218/22 

7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Trnová na provoz                    
     pošty Partner Jíloviště 
  8. Diskuze 
  9. Závěr 



 
 
 
 Starosta navrhl doplnění programu o další body, a to : 

- Dohoda o využití kapacity Mateřské školy Jíloviště 
- Smlouva o dodávce vody předané, Klínec – Trnová 
- Návrh na převzetí vodovodu a kanalizace na poz.č.139/119, 139/261 a 17 
- Rozpočtové opatření č.6/2018    

 
Návrh usnesení č. 229/34: 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené body programu 34. řádného zasedání 
zastupitelstva včetně doplněných  bodů. 
 
Hlasování :  5 pro, 0, 0 
 
Usnesení č. 229/34 bylo schváleno 

5. Starosta seznámil přítomné se smlouvou o poskytování služby občanům obce (hlášení 
rozhlasu) společností URBITEX a dalších přídavných modulů, která bude zajišťovat 
prostřednictvím obce větší informovanost 

Návrh Usnesení č. 230/34 

:Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se spol. URBITEX pověřuje starostu jejím 
podpisem 

Hlasování :  5 pro, 0, 0 
 
Usnesení č. 230/34 bylo schváleno. 
 
6. Starosta seznámil přítomné s obsahem smlouvy o Věcném břemeni mezi Obci a ČEZ 
Distribuce a.s. na poz.č.218/22 v k.ú. Trnová u Jíloviště na kterém je umístěna trafostanice 
Návrh usnesení  231/34 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o věcném břemeni mezi Obci a ČEZ Distribuce 
 
Hlasování : 5 pro, 0 , 0 
 
Usnesení č. 231/34 bylo  schváleno. 
 
7. ZO projednalo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce 
Trnová na provoz Pošty Partner Jíloviště v částce 50 tisíc korun 
 
Návrh usnesení č. 232/34 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 50 tisíc korun na provoz Pošty 
Partner Jíloviště 
 
Hlasování :  5 pro,  0, 0   
 
Usnesení č. 232/34 bylo schváleno  
 



 
 
 
8. ZO projednalo Dohodu o využití kapacity Mateřské školy v Jílovišti pro děti naší obce za 
finančního přispění 10 tisíc korun na dítě a rok 
 
Návrh usnesení č.233/34 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu s obci Jíloviště o využití kapacity Mateřské školy. 
 
Hlasování : 5 pro 0, 0 
 
Usnesení č.233/34 bylo schváleno 
 
9. Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o dodávce vody předané obci Klínec obcí Trnová 
 
Návrh usnesení č.234/34 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dodávce vody 
 
Hlasování : 5 pro 0,  0 
 
Usnesení č.234/34 bylo schváleno 
 
 
10. Návrh o předání do majetku obce – vodovodní a kanalizační přípojku na pozemku 
č.139/119, 139/261 a 173. Zastupitelstvo doporučuje uvedené převzít po kolaudaci komplexně 
i s pozemky. 
 
11. Rozpočtové opatření č.6 
Starosta informoval o nutnosti schválit rozpočtové opatření vzhledem k výdajům – platba 
faktur za stavbu přivaděče vody. 
 
Návrh usnesení  č. 235/34 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 
 
Hlasování:  5 pro, 0. 0 
 
Usnesení č. 235/34 bylo schváleno 
 
12. V diskuzi nebyly žádné dotazy a připomínky 
 
 
13. Starosta ukončil jednání 
 
Zapsal : Václav Jindřich 
 
Ověřovatelé :  Miroslav Nezbeda 
 
                        Miroslav Vojtěchovský 
 
 
Starosta : Štefan Moravčík  
 
Zápis vyhotoven dne 25.9. 2018                                            Vyvěšen dne 26.9.2018 


